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BÁO CÁO      

Tình hình công tác tuần từ ngày 12-18/12/2022 

Nhiệm vụ trọng tâm từ ngày 19-23/12/2022 

 

I. ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH NỔI BẬT TRONG TUẦN 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo các hoạt động Kỷ 

niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946-

19/12/2022); công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 12-18/12/2022 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh 

- Lãnh đạo các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (19/12/1946-19/12/2022); công tác phòng chống dịch Covid-19 và 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ Thường trực, 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao hoặc phân công. 

- Tổ chức phiên họp Đảng đoàn HĐND tỉnh nhằm cho ý kiến các nội dung 

theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với: 1/ Văn bản số 1085-CV/BCS 

ngày 23/11/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về chủ trương trình cấp thẩm 

quyền xem xét quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích 

khác để thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy; 2/ Văn bản số 1079-

CV/BCS ngày 22/11/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc về báo cáo 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu du lịch bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ; 3/ 

Văn bản số 1151-CV/BCSĐ ngày 07/12/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư 

Tây Bắc, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Ban hành văn bản: 1/ Báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2022; 2/ Báo cáo Kết 

quả thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy trong năm 2022; 3/ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới; 4/ V/v chỉ đạo việc triển khai thực hiện "Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh; 5/ Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của 



 2 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới. 

2. Hoạt động của Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (19/12/1946-19/12/2022); công tác phòng chống dịch Covid-19 và 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 16. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xem xét xử lý, đôn đốc giải quyết các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó chú trọng việc khảo sát các đơn 

thư chậm giải quyết, hoặc những nội dung bức xúc nổi cộm cần giải quyết ngay. 

- Ban hành, ký chứng thực các nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2022), nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Phối hợp UBND tỉnh xem xét, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 

hai kỳ họp; ban hành 09 văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo thẩm quyền
1
. 

- Dự Lễ Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2022 tại thành phố Đà 

Lạt. 

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Dự Phiên họp Đảng đoàn HĐND tỉnh; Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần 

thứ 16; Phối hợp khảo sát, giám sát, thẩm tra theo quy định và thực hiện nhiệm vụ 

cụ thể sau: 

* Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 
 

                                                 
1
 1/ Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đọa, điều hành của Thường trực HĐND tỉnh năm 

2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 2/ Kế hoạch Tiếp công dân của đại biểu 

HĐND tỉnh năm 2023; 3/ Phân công thẩm tra Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 14/12/2022 của 

UBND tỉnh việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 4/ Thống nhất phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022; 5/ Thống nhất điều 

chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 6/ Phân 

công thẩm tra Văn bản số 5365/UBND-KTTH ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ 

chi tiết kế hoạch năm 2022 nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021; 6/ Phân công thẩm tra 

Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về đề nghị thống nhất phân bổ dự 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2022; 7/ Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI, 

nhiệm kỳ 2021-2026; 8/ Kết luận của HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 

10 HĐND tỉnh khóa XI; 9/ Phân công thẩm tra Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 14/12/2022 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh giảm kinh phí của Trường Chính trị tỉnh năm 2022.     
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* Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh 

- Tổ chức thẩm tra các nội dung: 1/ Chủ trương trình cấp thẩm quyền xem xét 

quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực 

hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy; 2/ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư Tây Bắc, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; 3/ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu du 

lịch bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ. 

- Ban hành văn bản: 1/ Báo cáo Kết quả thẩm tra điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu dân cư Tây Bắc, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; 2/ Báo cáo Kết quả thẩm tra chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu nghỉ 

dưỡng cao cấp Vĩnh Hy.   

- Dự Hội thảo “Xây dựng cơ chế, hợp tác, phát triển chuỗi giá trị Hải Sâm Cát 

nuôi bền vững huyện Ninh Hải”; Đại hội hiệp hội giống thủy sản Ninh Thuận 

nhiệm kỳ III (2022-2027). 

* Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh  

Tham mưu kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2018-2022. 

* Ban Dân tộc HĐND tỉnh  

Phối hợp khảo sát, giám sát, thẩm tra theo quy định 

c) Văn phòng 

Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường 

trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra và triển khai một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  

- Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh: Họp Đoàn giám sát chuyên đề "Việc 

huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận"; tham mưu văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục báo cáo 

phục vụ công tác khảo sát của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị 

quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận"; 

tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt/01 công dân; tiếp công dân định kỳ: 03 

lượt/03 công dân); theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định (04 đơn). 

Phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH tham dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 

12/2022; dự phiên họp lần thứ 16, Thường trực HĐND tỉnh khoá XI. 
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- Giúp Thường trực HĐND tỉnh tiếp 02 lượt công dân, nhận 03 đơn; chuyển 

02 đơn; lưu 01 đơn; nhận 02 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

- Ban hành các văn bản
2
. Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định; hoàn 

thành tổ chức lắp đặt thiết bị dự án đầu tư phòng họp trực tuyến. Tiếp nhận, xử lý, 

phát hành, lưu trữ các văn bản đến, đi của cơ quan đảm bảo nhanh chóng, chính 

xác, kịp thời. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo cơ quan tuyệt đối 

an toàn. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NGÀY 19-23/12/2022 

1. Công tác lãnh đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh 

Lãnh đạo các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (19/12/1946-19/12/2022); công tác phòng chống dịch Covid-19 và 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ Thường trực, 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao hoặc phân công. 

2. Hoạt động của Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

a) Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (19/12/1946-19/12/2022); công tác phòng chống dịch Covid-19 và 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức họp thảo luận Kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề HĐND tỉnh 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2018-2022. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xem xét xử lý, đôn đốc giải quyết các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng việc khảo sát các đơn thư chậm 

giải quyết, hoặc những nội dung bức xúc nổi cộm cần phải giải quyết ngay. 

- Phối hợp UBND tỉnh xem xét, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 

hai kỳ họp; ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo thẩm quyền. 

                                                 
2
 1/ Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đổng Lắm, Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổ 

chức-Quản trị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng công tác Quốc hội; 2/ Thay đổi Lịch tiếp công dân 

tháng 12/2022; 3/Giấy mời họp Phiên họp thường trực lần thứ 16; 3/ Quyết định về việc công 

nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến' đối với Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 4/Quyết định về việc 

tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2022 đối với Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn 

ĐBQH tỉnh; 5/Chương trình tiếp đón Đoàn công tác HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; 6/ Đăng ký 

cán bộ, công chức tham gia thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2023; 7/Giấy mời Hội nghị 

tổng kết Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2022; 8/Báo cáo thuyết minh điều 

chỉnh dự toán năm 2022… 
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- Dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; 

đi thăm chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022; dự Lễ Khai mạc tuần lễ lướt ván diều 

quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận 2022. 

b) Các Ban HĐND tỉnh 

Dự Hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

6, khóa XIII; đi thăm chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022;  Phối hợp khảo sát, 

giám sát, thẩm tra theo quy định và thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau: 

* Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

- Phối hợp khảo sát, giám sát, thẩm tra theo quy định. 

- Dự kỳ họp cuối năm 2022 HĐND huyện Ninh Hải; dự Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023; dự Lễ Khai mạc tuần lễ lướt ván 

diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận 2022. 

* Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

- Dự kỳ họp cuối năm 2022 HĐND huyện Thuận Nam. 

- Tham gia Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh về “Việc 

huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. 

* Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh 

- Dự Kỳ họp cuối năm 2022 HĐND huyện Bác Ái; Đại hội Y học tỉnh Ninh 

Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “Việc huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ cộng tác phòng, chống dịch Covid -19; 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.  

* Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

- Tham dự kỳ họp cuối năm 2022 HĐND huyện Thuận Bắc. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

c) Văn phòng: Tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, 

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo nội dung phần III của báo cáo 

và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát chuyên đề "Việc huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận"; họp Đoàn giám sát  chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 

88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương 
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trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận"; tổ chức 

tiếp nhận; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; theo 

dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. Phục vụ lãnh đạo ĐBQH tham dự hội 

nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khoá XIII; 

dự Lễ khai mạc tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hoá du lịch Ninh 

Hải – Ninh Thuận năm 2022; các cuộc họp, hội nghị có liên quan. 

- Giúp Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp công dân; xử lý đơn khiếu nại, 

tố cáo của công dân theo quy định.  

- Tổ chức Hội nghị tổng kết Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp 

năm 2022. Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2023; 

xây dựng Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023; kế hoạch kiểm kê tài sản, 

công cụ dụng cụ năm 2022 theo quy định. 

- Ban hành văn bản về đánh giá, xếp loại công chức Văn phòng tháng 12 năm 

2022 (16/11-15/12/2022); văn bản về đề nghị nâng bậc lương thường xuyên tháng 

01/2023; rà soát nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 theo quy định. 

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính, tài sản theo quy định; tổ 

chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng dự án đầu tư phòng họp trực tuyến; 

tổ chức cấp phát tài sản (máy laptop) theo quy định.  

- Tiếp nhận, xử lý, phát hành, lưu trữ các văn bản đến, đi của cơ quan đảm 

bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; 

đảm bảo cơ quan tuyệt đối an toàn, xanh – sạch – đẹp. 

(Kèm theo Phụ lục bảng tổng hợp) 
 

 
Nơi nhận:                                                                   

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;                                           

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                                                                         

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                                             

- Các phòng: Công tác QH, HĐND, HC-TC-QT;          

- Trang TTĐT HĐND tỉnh;                                              

- Lưu: VT.        

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Thành 
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